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Azkenerako abestia 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
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R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
Pekatariaren gaitzespena barik salbamena gura 
dauan Jainkoari zabaldu deiogun bihotza eta ja-
rri gaitezan bere esanetara: 
—Jesus Jauna, pekatariari hurreratzen zaiako-

zana, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, Jainkoaren errukiaren aurpegia 

zarana, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, Jainkoaren doakotasuna agertzen 

deuskuzuna, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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ran: ”Nor ete dogu pekatuak parkatu ere egiten 
dituan Hau?” 
Baina Jesusek esan eutsan emakumeari: ”Zeure 
sinesmenak salbatu zaitu. Zoaz bakean”. 
[Honen ondoren, herriz herri eta auzorik auzo 
ibili zan Jesus, Jainkoaren erregetzaren Barriona 
iragarten. Beragaz ebazan Hamabiak, baita espi-
ritu gaiztoetatik eta gaitzetatik osatua ebazan 
emakume batzuk ere: Maria Magdalena —
honegandik zazpi deabru bota ebazan— , Joana 
—Herodesen etxezain Kusaren emaztea—, Su-
sana eta beste asko; honeek euren ondasunez 
laguntzen eutseen Jesusi eta honen ikasleei.] 

 
Jaunak esana 

 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 

 
Oharra 
 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoak dana dau bere seme-alabentzat, eta doanik. 
Behartsuenak gogoan izanik aurkeztu deioguzan gure 
eskariak: 
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Lehenengo irakurgaia 
Gure bizitzea ondasunez bete gura badogu, beti gehiago gura 
izango dogu, eta inori kentzen ere ahaleginduko gara, eta 
baita inor hiltera ere heldu geintekez. Entzun. 
 
 
Samuelen bigarren liburutik   (2 Sm 12, 7-10. 13) 
 

Egun hareetan, Natan profeteak esan eutsan Davidi: ”Hona 
zer dinotsun Jaunak, Israelen Jainkoak: "Nik igurtzi zaitut 
Israelgo errege, eta Saulen eskuetatik askatu; zeure nagusia-
ren etxea emon deutsut eta haren emazteak zeure besoetan 
ipini; Israel eta Judako erreinuak emon deutsudaz. Eta hori 
gitxi balitz, azkoz handiagoak ere emongo deutsudaz. Zergai-
tik gitxietsi dozu Jaunaren esana, haren begietan oker dana 
eginez? Amondarren eskuz hilarazo dozu Urias hititea ezpataz 
eta haren emaztea zeure emazte egin. Horregaitik, Urias hiti-
tearen emaztea zeure emazte eginez Ni gitxietsi nozulako, ez 
jatzu inoiz ere burrukarik faltako etxean"”. 
Davidek esan eutsan Natani: ”Pekatu egin dot Jaunaren 
aurka”. Eta Natanek Davidi: ”Jaunak, halan ere, parkatu deu-
tsu pekatua; ez zara hilgo”. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
Ez daigun uste izan Jainkoaren ondasunak geure ahaleginez 
eta betekizunez eskuratu geikezanik. Jainkoak doan emoten 
deuskuz ezelango ordainik eskatu barik. Esker onez erantzu-
tea dagokigu. 
 
San Paulo Apostoluak Galaziarrei egindako gutunetik   (Ga 
2, 16. 19-21) 
 

Senideok: Badakigu Jainkoak ez dauala gizakia zintzotzat har-
tzen legea beteteagaitik, Jesu Kristogan sinesteagaitik baino; 
eta guk Kristo Jesusegan sinestu dogu, Jainkoak Kristoganako 
fedeagaitik zintzotzat hartu gaizan, eta ez legea beteteagai-
tik. Izan ere, Jainkoak ez dau inor zintzotzat hartzen legea 
beteteagaitik. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko XI. 
(hamaikagarren) domeka honek emoten deuskun 
Jainko irudia ospatzera. Holan uste dogula uka-
tzen dogun arren, jokatu, Jainkoaren parka-
mena eta maitasuna geure egintzez lortuko ba-
genduz lez jokatzen dogu. Gaurko liturgia honek 
Jainkoa doakoa dala erakutsiko deusku, seme-
alaba gaitulako maite gaitula doan, eta gure pe-
katua aurkezten badeusku, ez deuskula gu gai-
tzesteko egiten, gu handik atarateko eta salba-
tzeko baino. Ospatu daigun, eta esker onez 
erantzuteko gauza izan gaitezala eskatu deio-
gun. 
 
Sarrera-abestia 
 
GOAZEN GUZTIOK BATERA Jaunarekin egotera. 
Goazen guztiok batera Jaunarekin egotera. 
 

1 Pozik alkartu gaitezen Aita dogu-ta laguntzen. 
2 Seme-alaba bezela zaindu gagizuz Zuk, Jauna. 
3 Entzun daizala Jaun onak gure poz eta negarrak. 

 
Agurra 
† Seme-alaba lez maite gaituan 
eta gure pekatuak kontuan hartzen ez dauzan 
Jainkoak alkartu gaitu: onetsi daigun. 
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OTOITZA 
 
Goretsia zu, Jainko, doakoa zaralako. 
Maite gaituzu,  
eta seme-alaba lez esaten deuskuzu. 
Aurkezten deuskuzuz gure akatsak eta pekatuak 
baina ez gu hondatzeko,  
euretatik askatzeko baino. 
 
Erantzun deizugula, Jauna, 
esker onez eta maitasunez. 
 
Ez diogula inori leporatu gure pekatuen errua. 
Hareen barri emon deigunari entzun deiogula 
eta esker onez eta damuz erantzun, 
beharrezko doguz-eta autorleak,  
eta doakotasunaren eta parkamenaren  
eta maitasunaren esperientzia. 
 
Biztu gure barruan, Jauna, 
bihozbarritzearen egarri bizia. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

Sal 31, 1-2. 5. 7 eta 11 

 
 

R/. Parkatu egidazu, Jauna, nire hobenaren errua. 
 
Zorionekoa hobena kendu  
eta pekatua parkatu deutsoena. 
Zorionekoa Jaunak errurik egozten ez deutsona,  
barruan maltzurkeriarik ez dauana. R/. 
 
Orduan, autortu neutsun neure pekatua,  
neure errua ez neutsun ezkutatu. 
Esan neban:  
«Autortuko deutsat Jaunari neure hobena»,  
eta Zuk parkatu zeunstan neure pekatuaren errua.  
 
Zu zaitut babesleku: arriskutik libratzen nozu,  
askapen-kantuz inguratzen.  
 Poztu eta alaitu Jaunagan, zintzoak,  
egin pozez oihu, bihotz zuzeneko guztiak. R/. 
 

HITZAREN LITURGIA 
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—Elizearen alde: arinegi edo azaletik inor epaitu ez 
daian, eta, beti ere, pekatarien salbamena bilatu 
daian, eskatu deiogun Jaunari. 

—Euren erratua, txarto egin edo pekatua autortzen ez 
dakienek, edo ezin dabenek, euren burua askatzea-
rren inor errudundu ez daien edo galduazo, eskatu 
deiogun Jaunari. 

—Emakumeen gainera botaten diran iritzi edo uste txar 
guztiak ezabatu daitezan, emakumeen errespetu osora 
helduz, eskatu deiogun Jaunari. 

—Jainkoaren doakotasunaren barri ona hartu dogunok 
haren zabaltzaile izan gaitezan, askatasunean eta po-
zik bizi izanez, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
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Ni legeak eroan ninduan legeagazko lokarria etetera, Jainkoa-
rentzat bizi izateko. Kristogaz kurutzeratuta nago, eta ho-
nezkero ez naz ni bizi, Kristo bizi da nigan. Eta oraingo nire 
giza bizitza, bere bizia nire alde emoteraino maitatu ninduan 
Jainkoaren Semeaganako sinesmenean oinarriturik bizi dot. 
Ez dot Jainkoaren ondonahia alperreko bihurtu gura. Baina 
egia balitz Jainkoak legea beteteagaitik zintzotzat hartzen 
gaituala, alperrik hila izango zan Kristo. 
 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Ez datoz ondorio bardinak betetzaile izatetik 
edo jainkozale izatetik. Hauxe dogu Jesus: jain-
kozale. Egin deiogun harrerea Aleluia abestuz, 
zutunik. 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 7, 36C8, 3) 
 
Aldi haretan, fariseu batek bazkaltzera gonbi-
datu eban Jesus. Joan zan, bada, Jesus fariseua-
ren etxera eta mahaian jarri zan. 
Honetan, emakume bat, herrian pekatari lez 
ezaguna, Jesus fariseuaren etxean bazkaltzen 
egoala jakinik, bertara joan zan, harzurizko on-
tzi bat ukendu eroiala. Jesusen atzean oinen 
ondoan jarri zan negarrez, eta oinak malkoz 
bustitzen hasi jakon; gero, uleaz xukatu eta 
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mun egin ondoren, ukenduz igurtzi eutsozan. 
Hau ikusirik, gonbidatu eban fariseuak bere ba-
rruan inoan: ”Benetan profetea balitz, jakin be-
har leuke zer-zelakoa dan ikutzen deutsan ema-
kumea, pekataria da-eta”. 
Jesusek esan eutsan: ”Simon, badot zeredozer 
zuri esateko”. Harek erantzun: ”Esaizu, Maisu”. 
”Diru-mailegatzaile batek zordun bi ebazan: ba-
tak bostehun denario zor eutsozan eta besteak 
berrogeita hamar. Nondik ordaindu ez ebelarik, 
parkatu egin eutsen biei. Bietako zeinek izango 
ete dau maiteen?” Simonek erantzun eutsan: 
”Gehien parkatu jakonak, nik uste”. Jesusek 
esan eutsan: ”Zuzen dinozu”. 
Eta, emakumeagana bihurturik, Simoni esan eu-
tsan: ”Ikusten al dozu emakume hau? Zuenean 
sartu nazanean, zuk ez deustazu oinak garbi-
tzeko urik emon; honek, barriz, malkoz busti 
deustaz oinak eta bere uleaz xukatu. Zuk ez 
nozu mun eginez agurtu; hau, barriz, sartu da-
netik ez da gelditu nire oinei musuka. Zuk ez 
deustazu burua orioz igurtzi; honek, barriz, oi-
nak ukenduz igurtzi deustaz. Hau dinotsut, be-
raz: hainbesteko maitasuna agertzen dauanean, 
pekatu asko parkatu jakon seinalea da; gitxi 
parkatu jakonak maitasun gitxi agertzen dau”. 
Eta emakumeari esan eutsan: ”Parkatuak dozuz 
pekatuak”. 
Beste bazkaltiarrak euren artean esaten hasi zi-


